1ste Open EUREGIO
Wereldkampioenschap
op de baan voor Handbikers
27 mei 2017 in Venlo (NL)
Organisator/Doorvoering:
De Stichting Wieler- en skateomgeving Herungerberg
samen met Handbiketeam EUREGIO
Datum:
Zaterdag 27 mei 2017, vanaf 10.00
Locatie:
Wieler- en skateomgeving Herungerberg
Louisenburgweg 9, Venlo
Nederland
Afstand:
2800 meter (7 ronden) Achtervolging
De wedstrijd vindt plaats op een vlak en geasfalteerd ovaalvormig parcours van 400 meter
Klasseindeling:
MH1/MH2, WH, MH3 en MH4/M5/MH0
Wie mogen starten en welke handbike uitvoering is toegestaan:
Toegestaan zijn lighandbikes, kniezithandbikes en aankoppelhandbikes.
Helaas zijn handbikes met elektronische ondersteuning niet toegestaan.
Het dragen van een helm is verplicht!
Inschrijfkosten: 15 Euro
Inschrijving:
Via www.rtwest.de of per mail naar Stefan Voormans stefan@nettebiker.com
Ter plaatse inschrijven is ook mogelijk tot een half uur voor het begin van de wedstrijd
met een extra bijdrage van 5 Euro.
Wedstrijdschema:
Klassen MH1 en MH2 samen om 10.00
daarnaar in deze volgorde separaat WH, MH3
en daarna gemeenschappelijk Klassen MH4, MH5 en MHO.
Deze 4 indelingen worden separaat afgewerkt tot en met de finale.
Wedstrijdreglement:
De indeling van de paren in de eerste ronde vindt door loting plaats. Voor de 2de ronde plaatsen zich de
winnaars van de eerste ronde en een redelijk aantal tijdsnelsten van de verliezers.
Daarna gaat het volgens een knock-out systeem verder. In de 2de ronde rijdt de snellere helft tegen de
langzame renners van de eerste ronde. Hetzelfde systeem wordt ook gehanteerd bij de volgende ronden.
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Tijdwaarneming:
Separate elektronische tijdwaarneming. De chips worden uitgereikt bij de inschrijving in de kantine
of in een partytent naast de kantine (afhankelijk van het weer)
Premies:
Damen
1. Plaats: 350 €
2. Plaats: 200 €
3. Plaats: 100 €

MH1 / MH2
1. Plaats: 350 €
2. Plaats: 200 €
3. Plaats: 100 €

MH3
1. Plaats: 500 €
2. Plaats: 350 €
3. Plaats: 200 €

MH4/MH5/MH0
1. Plaats: 500 €
2. Plaats: 350 €
3. Plaats: 200 €

Huldiging 1ste, 2de en 3de plaats:
Binnen 1 uur na de wedstrijd
Presentator/microfonist:
Holger Falk
SEH en contactpersoon Wielercomplex Herungerberg
Henk Sloesen, telefoon 00 31 (0) 6 51157111
Parkeerplaatsen en kampeermogelijkheid.
Op het complex zelf zijn ongeveer 25 plaatsen beschikbaar voor de handbikers.
Direct buiten het complex op de Louisenburgweg is veel extra parkeergelegenheid.
Douches en aangepaste toiletten:
Op het complex zijn 2 aangepaste toiletten en douches aanwezig
Rolstoelvriendelijk overnachten:
In het nabijgelegen Nettetal (D) is beperkte mogelijkheid in een jeugdherberg.
Graag contact opnemen met stefan@nettebiker.com
Eten en drinken:
In de kantine is een ruim assortiment drank en eten aanwezig.
Uitsluiting van aansprakelijkheid:
Door aanmelding en deelname aan deze “open Euregio WK achtervolging op de baan voor handbikers”
erken ik de vrijwaring van aansprakelijkheid voor de organisatoren voor elke schade aan de handbikers
en handbikes. Tevens verklaar ik voldoende gezond te zijn en voldoende trainingsopbouw te hebben om
aan deze wedstrijden mee te kunnen doen. Ik verklaar akkoord te zijn dat over deze wedstrijd namen,
foto’s en informatie bekend gemaakt kan worden op radio, T.V. tijdschriften en internet zonder dat daar
een vergoeding tegenover staat. De wedstrijd gaat in principe bij elke weersgesteldheid door tenzij er
sprake is van extreme weersgesteldheid als onweer en bliksem en/of zeer warm weer in combinatie
met hoge vochtigheid.

